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S 01/2021/BB-DHDCD 

BIEN BAN 
Dii hi dng ci dông thtrông niên nàm 2021 

Horn nay vào hôi 08h 30 phiit, ngày 27/4/2021, ti trij si Cong ty cô phn 
C din Uông BI-Vinacomin (Ma so Doanh nghip: 5?00 526 340; Däng k2 lan 
dâu ngày 31 tháng 12 nám 2004; Dàng k thay dôi lan thu 9 ngày 19 tháng 3 
näm 2018). 

Dja chi trip sá chinh: T 13; khu 8; Phuing Btc Son; Thành ph Uông BI; 
Tinh Quãng Ninh. 

Diên thoai: 0203. 3854. 392; Fax: 0203 3854. 358 

Dã din ra Dii hi Dông c dông thir&ng niên nm 2021 (sau day gçi tt là 
Di hi) 

Tham dir Dti hi gôm có: 

- Theo s 1iu tng hçip cüa Ban Thm tra tu each c dông vào hi 08h30 
phüt có: 

28 vj c dông s& hQu và di din cho 1.889.835 c ph.n, bng 77,5 1 % s 
cô phân phô thông ci:ia Cong ty. 

(co danh sách các c dông tham dir Di hi kern theo Biên bàn nay). 

Di hi do Ong Büi Hng Quang Chü tjch Hi dtng quãn trj Cong ty lam 
chü t9a. 

Chü toa Di hi da cir thu k giñp vic di hi: là ông Phm Van Chung, 
Thu k5' HDQT. 

NO! DUNG vA DIEN BIEN CUA BI HQI 

Dai hi dà din ra theo trInh tr và bao gm nh&ng ni dung cong vic sau 
day: 

I- THUC HIN CAC THU TVC  BE TIEN HANH DI HQI 

Ban kim tra ti.r each c dông dâ lam vic và cong bé tt cà các c dOng 
hiên diên dêu du tu cach tham dir dai hôi Nhüng cO dông hiên diên tham dir dai 
hi dã có so cô phân s htTru và di din cho 77,51% so cô phân phô thông (ctông 
thi là von diêu l) cüa Cong ty. Can cir quy djnh cüa Lut doanh nghip và 
Diêu l Cong ty thI Di hi dông cô dông thu?mg then näm 2921 Cong ty cô 
phân Ca din Uông BI - Vinacomin dä hi dü các diêu kin dê tiên hành. 

II- NQI DUNG VA DIEN BIEN CHINH CUA DI HO! 



1. Ong Phan Van Sung dirqc sty üy quyn cüa Chü t9a Dii hi báo cáo 
Chuvng trinh lam vice, Quy che lam vice ti dn hçn (co van ban kern theo) va 
dã duçvc 100% so cô phân cCia Co dông tham dçr dai  hi nhât trI thông qua. 

2. Ong Lê Van Tun- Giám dc diêu hành trInh bay Báo cáo kt qua 
san xuât kinh doanh näm 2020; Kê hoach näm 2021 (co van bàn kern theo). 

3. Ong Phm Van Chung - K toán tru'&ng trInh bay: 

- Báo cáo tài chInh näm 2020 và báo cáo Kim toán (co van bàn kern theo). 

- Báo cáo phuGng an phân ph& lçii nhun và chi trâ c tirc näm 2020, k 
hoch närn 2021 (co van bàn kern theo). 

- Báo cáo chi trâ thu lao cüa FIDQT, BKS COng ty nàm 2020; Phucmg an 
chi trà thu lao cho HDQT, BKS 11am 2021 (co van bàn kern theo). 

4. Ong Lê Van Tun - Giám dc diu hành trInh bay: Báo cáo cüa 
HDQT ye kêt qua hoat dng cüa HDQT näm 2020, nhirn vi1 näm 2021 (co van 

bàn kern theo). 
A A A 

5. Ong Tran Hii'u Doàn-Thành viên Ban kiem soát trInh bay: 

- Báo cáo cüa Ban kim soát v hoat dng quãn 1 Cong ty cüa HDQT, 
Giárn dôc diêu hành närn 2020 và báo cáo thâm djnh Báo cáo tài chInh näm 
2020 (co van bàn kern theo). 

- Báo cáo d xut lira ch9n Cong ty kim toán d kirn toán Báo cáo tài 
chInh nàm 2021 cüa Cong ty (co van bàn kern theo). 

6. Ong Bài Hing Quang- chü tjch HDQT: trInh bay các can cr d si'ra 
dOi, bô sung Diêu 1 to chi'rc và hoat dng cüa Cong ty (co van bàn kern theo). 

7. Ong Büi Hing Quang- chü tch HDQT trInh bay: 

- Quy ch ni b ye quãn trj COng ty. 

- Quy ch hoat dng cUa HDQT. 

- Quy ch hoat dng cüa ban kim soát. 

(kern theo ni dung các Quy ch) 

Di hi dã tin hành thão lun 

- Phn tháo 1un: Hu ht các kin dêu nht trI vOi nhQng ni dung dã 
thrçic trInh bay; 

- Các )2 kin cht van: 0 

KET LUN 

Dai hi dã tin hành biu quyt thông qua các ni dung sau day: 

1. Thông qua Báo cáo kt qua san xut kinh doanh nãm 2020; K 
hoch näm 2021 

1.1. Kêt qua SXKD närn 2020 

Tong doanh thu: dat 177,864 t dng/KH näm 140 t' dng, dat  127%; so 
vói näm 2019 bang 109% 
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- Lçii nhun: dtt 4,325 t' dng/k hoach: 3,0 t dng, dat  144%; so vi nàm 
2019 dat  105,2%. 

- Lao dng bInh quân trong nàm: 202 ngu?ii, bang 96,2% so vi k hoach; 

- Nàng sut lao dng blnh qun: 139,4 triu dng1nguii-nàm, dat  121,7 % k 
hoach; 

- Thu nhp bInh quãn dat  10,8 triu dnngixñ-thng, bang 129,2% k hoach 
närn. 

1.2. K hoach SXKD nàm 2021 

- Giá trj san xut: 115,6 t' dng; 

- Doanh thu 145 t dông; 

- Lqi nhun: 3,1 t dông; 

- Ti&n luang bInh quân: 8,584 triu dng/ngix?i-tháng; 

(Các chi tiêu doanh thu, tin li.rGng, lçxi nhun phn dAu vilqt 7% trâ len so 
vOi ké hoach näm) 

KIt qua bilu quylt: 

- Dng : 1.889.835 c phan; bang 77,51% s c ph.n có quyên biêu quyt. 

- Không dng 2: 0 c phan; bang 0% so cô có quyên biêu quyêt. 

- ' kin khác: 0 c phn; b&ng 0% s c phtn có quyn biu quyt. 

cO52 G 34 

CONG TV 

2. Thông qua phung an phãn phi Içi nhun và chi trã c tfrc näm EtuON 
2020, kê hoch nàm 2021. INACOMl 

A A 

2.1. Phung an phan phoi Içii nhuan va chi tra co tue nam 2020: 

TT NQI DUNG TY LE SO TIEN 

A Lçi nhuin sau thue 3.711.079.560 

1 Trã c t1rc (Theo vn Diu 1) 10% 2.438.100.000 

Trong do: C dông pháp nhân (TKV) 862.306.000 

C dông khác 1.575.794.000 

2 Lçri nhun con 1i 1.272.979.560 

2.1 - Qu Dau tu phát trin (khong trIch) 

2.2 - TrIch qu th1thng BQL, DH 110.000.000 

2.3 - TrIch qug khen thuâng, phUc lçii 1.162.979.560 

2.2. Ké hoach näm 2021 

- Lçii nhuQn con 'ai  duqc phân phi theo Diu 1 t chirc hoat dng và Quy 
chê Tài chInh cüa Cong ty. T 1 trã cô tue nàm 2021 là: 10%. 
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K1 qua bthu quyEt: 

- Dng : 1.889.835 c ph.n; b.ng 77,51% s c phn có quyên biu quyt. 

- Không dng : 0 c phn; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- I?  kin khác: 0 c phtn; bng 0% s c phn có quyn biu quyt. 

3. Thông qua Báo cáo chi trã thu lao cüa HDQT, BKS Cong ty nãm 
2020; Phiro'ng an chi trã thu lao cho HDQT, BKS nãm 2021 

Ni dung chInh nhu sail: 

Tng cong mi'rc chi trâ thu lao cüa HDQT, BKS näm 2020 là: 398.880.000 d 
(Ba tram chIn tam triu, tam tram tam mwoi nghln dóng). 

Phuang an chi trâ thii lao cho HDQT, BKS näm 2021: 

TT Chile danh 
Mile lirong 
tInh thu lao 

(YND) 

T 
% 

ap 
diing 

Mile thu 
lao hang 

tháng 
(VND) 

Ghi chii 

1 Chü tich HDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2 U vien HDQT 2 1.900.000 20 4.380.000 

3 Tnr&ngBKS 22.900.000 20 4.580.000 

4 Thành viên BKS 20.000.000 15 3.000.000 

, . A Ket qua bzeu quyet: 
- Dng : 1.1.889.835 c phn; bng 77,51% sé c phn có quyn biu quyêt. 

- Không dông : 0 cô phân; bang 0% so cô có quyên biêu quyêt. 

- ' kin khác: 0 c phn; bang 0% s cti ph.n có quyn biu quyk. 
A r • F , , F A r 

4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2020 va bao cao Kiem toan 

KIt qua bilu quylt: 

- Dng : 1.889.835 c phãn; bang 77,51% s c ph.n CO quyn biu quyt. 

- Không dng : 0 c phn; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phn; bang 0% s c phAn cO quyên biu quy&. 

5. Thông qua Báo cáo ella HDQT v kt qua hot dng cüa HDQT 
nám 2020, nhim vy nam 2021 

KIt qua bilu quylt: 

- Dng : 1.889.835 c phan; b.ng 77,51% s c ph.n Co quyn biu quyt. 

- Không dng : 0 c phn; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phn; bang 0% s c ph&n có quyn biu quyt. 
A F P A • A * ) F A 

6. Thong qua Bao cao cua Ban kiem soat ye hot dçng quan ly Cong ty 
ella HDQT, Giám dc diu hành nàm 2020 và báo cáo thm djnh Báo cáo 
tài chInh näm 2020 
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Kit qua biu quyêt: 

- Ding : 1.889.835 Co phn; bang 77,51% s c phn có quyn bi&i quyt. 

- Không dng : 0 c phn; bng 0% s c có quyn biu quyt. 

- '? kin khác: 0 c phn; btng 0% s c phn có quyn biu quyt. 

7. Thông qua Báo cáo d xut 1ra ch9n Cong ty kim toán dê kim 
toán Báo cáo tài chInh nãm 2021 cüa Cong ty. 

Don vj dugc hera ch9n: Di hi giao cho HDQT 1ira ch9n mt trong SO 
nhng Cong ty kiêm toán duçc Uy ban chirng khoán nhà nuâc cong nhn dü 
dieu kin kiêm toán dê thrc hin kiêm toán BCTC nm 2021 cüa Cong ty. 

Kit qua biu quyit. 

- Dng : 1.889.835 c ph.n; bng 77,51% sO c phn có quyn biu quyt. 

- Không dng : 0 c ph.n; btng 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phAn; b.ng 0% s6 c ph.n có quyn biu quyk 
A A 9 • • A A P A 9 8. Quyet d!nh  vice stra doi, bo sung Dieu Ic to chirc va hoyt d9ng cua 

Côngty 

KIt qua biêu quylt: 

- Dng : 1.889.835 c ph.n; bAng 77,51% s c phAn có quyn biu quyt. 

- Không dng : 0 c ph&n; bAng 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phAn; bAng 0% s c phAn có quyn biu quyk 

9. Thông qua vic phê duyt các quy ch: 

- Quy ch ni b v quãn trj cong ty. 

- Quy ch hot dng cüa HDQT. 

- Quy ch hot dng cüa ban kim soát. 

KIt qua bilu quylt: 

- D&ig : 1.889.835 cô phn; bAng 77,51% s c phAn có quyn biu quyt. 

- Không dng : 0 c phAn; bAng 0% s c có quyn biu quyk 

- ' kin khác: 0 c phAn; bAng 0% s c phAn có quyn biu quyt. 
A •A P 10.Thong qua vice thanh toan co tu'c nam 2020 bang tien: 

- Ngày däng k cui cüng d 1p danh sách ngu?.ii si hQu chrng khoán dê 

thirc hin quyn nhn c t1rc bAng tin: Ngày 12/5/202 1. 

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021. 
A 9 A Ket qua bieu quyet: 

- Dng : 1.889.835 c phAn; bAng 77,51% so cô phãn có quyn biêu quyêt. 

- KhOng dng : 0 c phAn; bAng 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phAn; bAng 0% s c phAn Co quyn biu quyt. 
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Biên bàn nay dä duqc thông qua toàn van truâc Di hi và diiçic sr tan 
thành cüa 100% cô dông tham dir Dai  hi. 

Dai hi kt thiic hi 1 lh 00ph cUng ngày.I. 

THU' KY UTQA 
CONGTY 

' CO PRAM 
* CODINUO 

Phm Van Chung ong uang 
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ThP DOAN CONG NGHIP 
THAN-KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CO PHAN 
C DI1N UONG BI — VINACOMIN 

CONG HOA XA HO! CHU NGH!A VIT NAM 
Dc Jp - Tir do - Hanh phic 

Quáng Ninh, ngày 27 tháng 4 nám 2021 
S 01/202 1/NQ-DHDCD 

• 
NGH!QUYET 

Thu h9i Bong co dong thu'o'ng men nam 2021 

BA! HO! BONG CO BONG THU'NG MEN 
CONG TY CO PHAN C BItN UONG B! - VINACOMIN 

- Can cir Lu.t Doanh nghip s 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 nàm 
2020 cüa Quoc hi nithc Cong hôa xä hi chü nghia Vit Nam; 

- Can cir Diu l th chtrc và hoat dng cüa Cong ty c ph.n Cc din Uông 
BI-Vinacomin; 

- Can cr Biên ban h9p Dai  hi ctng cô dông thithng niên 2021 ngày 27 
tháng 4 nàm 2021 Cong ty cô phân cci din Uông BI-Vinacomin, 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Thông qua Báo cáo kt qua san xu.t kinh doanh näm 2020; K 
hoach nàm 2021: 

1.1. K& qua SXKD näm 2020 

- Tng doanh thu: dat  177,864 t dng/KH näm 140 t ding, dat  127%; so 
vâi näm 2019 bang 109% 

- Li nhun: dat  4,325 t' dng/k hoch: 3,0 t dng, dat  144%; so vOi närn 
2019 dat  105,2%. 

- Lao dng bInh quân trong näm: 202 nguôi, bing 96,2% so vói k hoach; 

- Nng suit lao dng bInh quân: 139,4 triu dng/ngirôi-nm, dat  121,7 % k 
hoach; 

- Thu nhp bIrh quân dit 10,8 triu dng/nguii-tháng, bng 129,2% k hoach 
nàm. 

1.2. K hoach SXKD nãm 2021 

-Doanhthu 145 tdng; 

- Lçii nhun: 3,1 t dông; 

- Tiên krng bInh quân: 8,584 triu dnnguii-tháng; 

- Lao dng bInh quãn 210 ngui; 

Các chi tiêu doanh thu, tin Iuo'ng, lçii nhun phn du vuçrt 7% tth len so vâi 
kê hoach näm. 

52€ 

CONG 
cOP 

COON U 
VINAC' 



Diu 2. Thông qua phucing an phân phM igi nhun và chi trà cô tüc nàm 
2020, ké hoach  näm 2021. 

2.1. Phucrng an phân ph& igi nhun và chi trà c tic näm 2020 

TT NQI DUNG T'c L SO TIEN 

Lçi nhun sau thu 3.711.079.560 

1 Trã c trc (TheovénDiu l) 10% 2.438.100.000 

Trong do: C dông pháp nhân (TKV) 862.306.000 

C dông khác 1.575.794.000 

2 Lçri nhun con lti 1.272.979.560 

2.1 - Qu Du flr phát trin (không trIch) 

2.2 - TrIch qu thi.râng BQL, DH 110.000.000 

2.3 - TrIch qu khen thixng, phüc lçvi 1.162.979.560 

2.2. Kê hoch näm 2021 

- Lci nhu.n con li dugc phân phi theo Diu 1 t chirc hot dng và Quy 
chê Tài chInh cüa Cong ty. T 1 trã cô trc nàm 2021 là: 10%. 

Diu 3. Thông qua Báo cáo chi trâ thu lao cüa HDQT, BKS Cong ty näm 
2020; Phi.rcmg an chi trá thu lao cho HDQT, BKS näm 2021: 

Tng cong  mirc chi trà thu lao cüa HDQT, BKS nàm 2020 là: 398.880.000 d 
(ba tram chin tam triêu, tam tram tam mucti nghIn dông). 

- Phucmg an chi trà thu lao cho HDQT, BKS nàm 2021: 

TT Chfrc danh 
Mfrc luong 
tInh thu lao 

(VND) 

T 
lê % 
ap 

diing 

Mfrcthñ 
lao hang 

tháng 
(VND) 

Ghi chü 

I ChütjchHDQT 25.700.000 20 5.140.000 
2 UviênF11DQT 21.900.000 20 4.380.000 
3 TnthngBKS 22.900.000 20 4.580.000 
4 Thành viên BKS 20.000.000 15 3.000.000 

.A t. P P P - P P •.Z. 
Dieu 4. Thong qua Bao cao tal chinh nam 2020 va bao cao Kiem toan. 

Diu 5. Thông qua Báo cáo cia HDQT v kt qua hoat dng cüa HDQT 
nàm 2020, nhim v1 nãm 2021. 

Diu 6. Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v hott dng quãn 1 Cong 
ty cüa HDQT, Giám dôc diêu hành näm 2020 và báo cáo thâm djnh Báo cáo tài 
chinh nAm 2020. 

Diu 7. Thông qua Báo cáo ct xut hra ch9n Cong ty kim toán d kiêm 
toán Báo cáo tài chInh näm 2021 cüa Cong ty. 
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CHU TICH HDQT 
Büi Hng Quang 

D .OIDONGCOBONG ' 
''UTOA 

)NGB 

MN 

Dan vj dugc lira ch9n: Dai  hi giao cho HDQT lira ch9n mt trong so 

nhung Cong ty kiêm toan duçic Uy ban chirng khoán nba nu&c cOng nh.n dü 
diêu kiên kiêm toán dé thuc hiên kiêm toán BCTC näm 2021 cüa Cong ty. 

Diu 8. Quyt djnh vic sira di, b sung Diu 1 to chirc và hoat dng cña 
Cong ty và áp diing tt'r näm 2021. 

Diu 9. Phê duyt Quy ch ni b v quãn trj cong ty, Quy ch hot dng 
cüa HBQT, Quy chê hoit dng cüa ban kiêm soát. 

.A ..- , , - . 
Dieu 10. Thong qua vice thanh toan co tuc nam 2020 bang tien: 

- Ngày däng k Cu& cüng d 1p danh sách ngu?ñ s& hüu chirng khoán dê 

thrc hin quyn nh.n CO ti.rc bng tin: Ngày 12/5/2021. 

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021. 

Diu 11. Dii hi Dng c dông üy quyn cho Hi dng quãn trj, Ban kim 
soát Cong ty cô phân Ca din Uông BI-Vinacomin to chtc triên khai và kiêm tra, 
giám sat qua trInh thrc hin Ngh quyêt cüa Di hi. 

Dai hi Dng c dong dã biu quyt 100% tan thành thông qua toàn van 
Nghj quyêt cüa Dai  hi Dông Co c:lông thu?mg niên näm 2021 cüa Cong ty cO 
phân Ca din Uông BI-Vinacomin./. 

No'i nhIn: 
- UBCK NN; SGDCK FIN (B/cáo); 
- Tp doán 1KV (báo cáo); 
- Thành viên HDQT, BKS; 
- Các cô dông (dang Website); 
-Cácdccnvj; 
- LLru VP, FFDQT. 



CONG TY cO PHAN C5 BIEN UONG B! — VINACOMIN 
To 13, Khu 8, Bac Scm, Uong Bi, Quang Ninh 

Diên thoi: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn  

TTRINH SO 01 
BA! HQI BONG CO BONG THIRYNG NIEN NAM 2021 

V vic Thong qua Báo cáo kit qua SXKD nám 2020, KI hogch nám 2021 

Trân trQng kin/i trIn/, Dzi h3i, 

- Can cü vào Diu 1 t chrc và hoat dng cüa Cong ty; 

- Can ci vào Báo cáo kt qua SXKD nàm 2020; K hoach näm 2021. 

Hi dng quail trj kink trInli Dqi h?3i thông qua: 

1. Kt qua SXKD nàm 2020 

- Tong doanh thu: dat  177,864 t dng/KH nàm 140 tST dng, dat 127%; so 
vâi nàm 2019 bang 109% 

- Lcii nhun: dat 4,325 t)' dngfk hoach: 3,0 t' dng, dat 144%; so vâi nàm 
2019 dat 105,2%. 

- Lao dng bjnh quân trong näm: 202 ngthi, b&ng 96,2% so v1i k hoach; 

- Näng suit lao dng bInh quân: 139,4 triu dng/ngt.r&i-näm, dat 12 1,7 % kê 
hoach; 

- Thu nh.p bInh quân dat 10,8 triu dng/ngi.rñ-tháng, bng 129,2% k hoach 
näm. 

2. K hoch SXKD nám 2021 

- Giátrj san xut: 115,6 t' dng; 

- Doanh thu 145 t dông; 

- Lçii nhi4n: 3,1 t dng; 

- Tin Iuang bInh quân: 8,584 triu dngIngui-tháng; 

(Các chi tiêu trên ph.n du vi.rçit 7% tth len so vói k hoach näm) 

KInk trinh Dcii h5i dng Co dôngphê duyt./. 

TMQI BONG QUAN TR! 
O TICH 
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CONG TY CO PHAN CO BIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc San, Uông Bi, Quang Ninh 

Din thoi: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn   

T1 TRiNH sO 02 
BJ HO! BONG CO BONG TH!1NG NIEN NAM 2021 

V viçc Thông qua Báo cáo phito'ng an phán pho'i lç.ri nhun 

và chi trá Cd t&c nám 2020; k hoçich nám 2021 

Trân 1r9ng kIn!, trmnh Dcii hOi, 

- Can cir vào Diu 1 to chüc và boat ng cüa Cong ty; 

- Can cir vào Báo cáo phwmg an phân phi lcii nhun và chi trá cô tirc nàm 

2020, kêhoachnäm 2021; 

- Can cü kt qua boat dng SXKD cüa Cong ty trong näm 2020; (theo s 

1iu dã di.rgc kiêm toán b&i Cong ty TNHII-I kiêm toán BDO); 

H3i dung quán trj k,'nh trinh Dd I,5i thông qua: 
A A X t 

1. Phu'o'ng an phan phol Içri nhun va chi tra co tu'c nam 2020 

TT NO! DUNG T'c( L SO TIEN 

LQi nhun sau thuê 3.7 11.079.560 

1 Trã c tirc (Theo vn Diêu lê) 10% 2.438.100.000 

Trong do: C dong pháp nhân (TKV) 862.306.000 

Co dông khác 1.575.794.000 

2 Loi nIiun con lai 1.272.979.560 

2.1 - Qu5 Du tu phát trin (khong trich) 

2.2 - TrIch qu thi.ring BQL, DH 110.000.000 

2.3 - TrIch qu5 khen thirâng, phUc lçii 1,162,979.560 

2. K hoch nàm 2021 

- Lgi nhu.n cOn lai  dugc phân ph6i theo Diu 1 t chirc boat dng và 

Quy chê Tài chinh cüa Cong ty; 

- TS' lé trà c tirc nàm 2021 du kin là: 10%. 

Kmnh trinh Dcii !i5i ding Cu dôngpliê duyt./ 

TM. HOI BONG QUAN TR! 

T!CH 



CONG TY cO PHAN CO DIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Btc San, Uông BI, QuángNinh 

Diênthoai: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn   

T TRINH sO 03 
DAI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021 

V vic Thông qua Báo cáo chi trá thIi lao cia HDQT, BKS nám 2020; 
phito'ng an chi trá thu lao nãm 2021 

Trân tr9ng kin/i trinh D,i hOi, 

- Can cü vào Diu l th chüc và hoat dng cüa Cong ty; 

- Can cir vao Báo cáo chi trà thu lao cüa HDQT, BKS nãm 2020; phuung 
an chi trâ näm 2021. 

H5i ctng quán trj k[n/, trInh Dii /z3i thông qua: 

1. Báo cáo chi trã thu lao cüa HBQT, BKS nãm 2020 

Tng cong mirc chi trã thu lao cüa HDQT, BKS nàm 2020 là: 398.880.000 d 
(Ba tram chin tam triçu, tam tram tam mitch nghIn dóng). 

2. Phuo'ng an chi trã thñ lao cho HBQT, BKS nám 2021. 

TT Chü'c danh 
Müc luong 
tInh thu lao 

(VNB) 

T 
I % áp 

diing 

Mac thñ lao 
hang tháng 

(VNB) 
Ghi chü 

1  ChütchHDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2  ThanhviênHDQT 21.900.000 20 4.380.000 

3  Tru&ngBKS 22.900.000 20 4.580.000 

4 ThànhviênBKS 20.000.000 15 3.000.000 

KIn/i trInh Dcii /,3i dng C' dôngphé duyt./. 

TM. HO! BONG QUAN TR! 



C04G'(  

v 

CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc San, Uong BI, QuãngNinh 

Din thoai: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn  

T TRINH SO 04 
BJJ HQI BONG CO BONG THU'NG MEN NAM 2021 

V vic Thông qua Báo cáo tài chInh nám 2020 

Trân trQng kInh trinh Diii I,i, 

- Can cir vào Diu 1 t chrc và hot dng cüa Cong ty; 

- Can ci'r Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty; 

Hç3i dng quán trj kinh trinh Dcxi h5i thông qua: 

Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty, bao gôm: 

- Bang can di k toán; 

- Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh; 

- Báo cáo 1uu chuyn tin t; 

- Ban thuyt mirth Báo cáo tài chinh. 

Tt ca du cltrçic thuc hin theo quy dnh pháp 1ut và duqc kim toán byi 
Cong ty TNHH kiêm toán BDO; 

Kmnh lrinl, Diii  h3i dng C'ô dôngphê duy1./. 

TM. HOI BONG QUAN TRI 



CONG TV CO PHAN CO DIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc Son, Uông BI, Quang Ninh 

Diên thoi: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn  

TTRINH SO 05 
DI HOI BONG CO BONG THU1NG NIEN NAM 2021 

Vé vic Thông qua Báo cáo cia HDQT 

Trân trQng kin/i trinh Dcii /,3i, 

- Can cir vào Diu 1 t chüc và ho?t dng cüa Cong ty; 

- Can Cu Báo cáo cüa HDQT Cong ty; 

Hi dng quãn trj k,'nl, trinh Dcii /ii thông qua: 

1. Kt qua hoat  dng cüa HDQT nám 2020 

2. Phiong hu'àng, nhim vii cüa HDQT nàm 2021 

Kinh trinl, Dcii 1,3i dng CJ dôngphê duyt./. 

TM. 1101 BONG QUAN TRJ 
CHU T!CH 



CONG TV CO PHAN C BIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc Son, Uông Bi, Quãng Ninh 

Din thoai: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn   

T TRINH sO 06 
BAI HOI BONG CO BONG THU'UNG NIEN NAM 2021 

V viçc Thông qua Báo cáo cüa Ban kié'm soát 

Trân trQng kmnh trinh Diii hOi, 

- Can cir vâo Diu 1 t chUc và hot dng cUa Cong ty; 

- Can cü Báo cáo cüa Ban kim soát; 

Hi dEng qudn 14 kInh lrinl, Dzi Izi i/lông qua: 

1. Báo cáo cüa Ban kiêm soát v hoat dng quán 1 Cong ty cüa HDQT, 
Ban Giám itôc nàm 2020. 

2. Báo cáo thm dinh Báo cáo tái chInh nàm 2020. 

KIn/i trinh Dzi h5i thng dôngphê duyl./. 

TM. HOI BONG QUAN TR! 

HU T!CH 

CONGTY 
CO PHAN 

CODIN 1 G 

VI COMI 

ong Quang 



CONG TV CO PHAN Ci OIN UONG BI — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, B.c San, Uông BI, Quãng Ninh 

Diên thoai: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn   

T TRINH sO 07 

DAI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021 

Vé vic Thong qua Báo cáo dé xuát lca chQn C'Ong ty kiêm toán dc 1p 

Trân tr9ng k(n!z trInh Diii hi, 

- Can cü vào Diu 1 t chrc và hoat dng cüa Cong ty; 

- Can cü Báo cáo d xut hra ch9n COng ty kim toán ct kim toán Báo 
cáo tái chinh näm 2021. 

Hi ding quãn trj kInh trinh fflii i,3i thông qua: 

Diii hi giao cho HDQT hra ch9n mt trong s nhitng Cong ty kim toán 
ducc Uy ban chirng khoán nhà nuóc Cong nhn dU diu kin kim toán dê thirc 

hin kim toán BCTC näm 2021 cUa Cong ty. 
Kin/i trinl, Dzi Ii5i ctông Co dôngphê duyt./ 

TM. HQI BONG QUAN TRI 



TM. HQI BONG QUAN TR! 

-'T  UTICH 

CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc Scm, Uông Bi, Quâng Ninh 

Din thoi: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn   

T TRINH sO 08 
BA! HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021 

V vic tha ddi, bá sung Diu l to' cht'c và hogt dng cüa Cong 

Trân tr9ng kin/i trini, Dcii /q3i, 

- Can ci'r Lut doanh nghip s 59/2020/QH14 dugc Quc hi nuc Cong 
hôa xã hi chü nghTa Vit Nam khóa XIV, k' hop th'(r 9 thông qua ngày 17 
tháng 6 nàm 2020. 

- Can cr Lut Chi.'rng khoán ngày 26 tháng 11 näm 2019; 

- Can cü Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Chüng khoán; 

- Can cir Thông ti.r 1 16/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cUa B tnr&ng Bô tài 
chInh. 

Hi dng quán trj kin/i trinh Diii Ii3i quyêt djnh: 

- Stra di, b sung Diu 1 t chrc và hot dng cüa COng ty 

KIn/i irInh Dcii  /ii thng (' dông quyEtdjnh./. 
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CONG TY CO PHAN C1 DIN UONG Bf — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc San, Uông BI, Quàng Ninh 

Din thoi: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn   

T TRINH sO 09 

DiJ HQI BONG CO BONG THISNG NIEN NAM 2021 

V vic phê duyt Quy ché' ni b v quán trj, Quy ché' hogt dong cia H5i dng 

quán trj, Quy ché' hogt d(3ng cia ban kié'm soát. 

Trân tr9ng kin/i trinl, Dii h3i, 

- Can cir Lut doanh nghip s 5912020/QH14 duc Quc hi nuó'c Cong 

hôa xa hi chü nghia Vit Nam khóa XIV, k3t hop thr 9 thông qua ngày 17 

tháng 6 näm 2020. 

- Can cir Lut Chrng khoán ngày 26 tháng 11 näm 2019; 

- Can cü Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t Chirng khoán; 

- Can cü Thông tu 116/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa Bô tru&ng Bô tài 

chInh. 

H5i dng quãn trj kin/i trInh Dcii  Iii thông qua: 

- Quy ch noi b v quân trj, Quy ch hoat dng cüa HDQT, Quy chê hoit 

dng Ban kiêm soát Cong ty 

Kin/i trinh Dcii h3i dng Cii dông phê duyt./ 

TM. HOI BONG QUAN TR! 

TICH 

ong yuang 



TM. 1101 BONG QUAN TR! 
HU TICH 
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CONG TY CO PHAN C DIN UONG B! — VINACOMIN 
T 13, Khu 8, Bc SGn, Uông BI, Quãng Ninh 

Diênthoai: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358; 
Website: www.codienuongbi.vn  

TYTfflNHS0 10 
PAl HQI BONG CO BONG TH1JNG NIEN NAM 2021 

V vic Thanh toán Cd tc nà;n 2020 bang tin 

Trân trQng kIn/i trinh Diii /,5i, 

- Can cir vào Diêu 1 t chüc và hot dng cüa Cong ty; 

- Can cir phuo'ng an phân phi igi nhun và chi trâ c trc nàm 2020, 

H3i dng quán trj kInh trinh Dgi h3i thông qua: 
- Ngày däng k cui c1ing d 1p danh sách ngi.thi sâ hru chi'rng khoán dê 

thirc hin quyn nh.n c trc bang tin: Ngày 12/5/202 1. 

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021. 
KInh trinli Diii h5i ddng Cd ttôngphê duyt./. 



TAP DON CONG NGHIP 
THAN-KHOANG SAN VUT NAM 

CONG TY CO PHAN 
CO DIN UONG BI — VINACOMIN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Ninh, ngày 27 tha'ng 4 nám 2021 

    

So 02/BC-CDUB-FIDQT 

BAO CÁO 
PHUNG AN PHAN P1101 LQI NHUJN 

vA CHI TRA cO TU'C NAM 2020, icE HOACH NAM 2021 

- Can cr Diu 1 th chrc hoat dng và Quy ch tài chInh Cong ty. Hi 

dông quân trj trInh Dai  hi phuang an phân phOi igi nhun và chi trà cô t1rc nàm 
2020, kê hoch 2021 nhu sau: 

1. Phiro'ng an phãn ph6i iqi nhun và chi trã c tfrc nãm 2020 

TT NO! DUNG T' L sO TIEN 

Lçri nhuân sau thu 3.711.079.560 

1 Trà c tirc (Theo vn DiOu lê) 10% 2.438.100.000 

Trong do: C dông pháp nhân (TKV) 862.306.000 

CO dông khác 1.575.794.000 

2 Loi nhun con 1i 1.272.979.560 

2.1 - Qu5 Du tu phát trin (khong trIch) 

2.2 - TrIch qu5 thithng BQL, DH 110.000.000 

2.3 - TrIch qu khen thuâng, phüc igi 1.162.979.560 

2. K hoich nàm 2021 

- Lçii nhun cOn 1i thrçc phân phi theo Diu 1 th chüc hoit dng và 
Quy chê Tài chInh cUa Cong ty. T 1 trà Co ti.rc näm 2021 dr kiên là: 10%. 

HDQT kInh trInh Dai  hi cho kin và biu quyt thông qua. 

TM. HO!  BONG QUAN TRI 
U TCH 

Ncvi nhân: 
- HDQT, BKS; 
- Co dông cüa Cong ty; 
- Van phông (dang trên Website); 
- Liru: Van thz, Thi.r k,2 HDQT. 



ngày 17/4/2020) 

7 NguynThjThanhHuyên Tru&ngBKS 54.960.000 

8 Nguyn Trçng Thanh Thành viên BKS 36.000.000 

9 Tr.n H1ru Doàn Thành viên BKS 36.000.000 

TONG CQNG 398.880.000 

2. K hoch chi trã thu lao nãm 2021 
Can cr theo quy djnh tai  Nghj djnh s 53/20161ND-CP cüa ChInh phü và 

thông tu so 28/2016/TT-BLDTBXH cüa B lao dng thuang binh và xä hi; 
Can cir Quyêt djnh so 13 87/QD-TKV ngày 29/7/2019 cüa TKV. 

Theo các quy djnh trên, müc thu lao cüa các thành viên HDQT và BKS 
xác dinh nhu sau: 

TT Chirc danh 
Muc ltro'ng 

tInh thu 
lao (VNB) 

T 1 % 
áp diing 

Mü'c thu lao 
hang tháng 

(VNB) 
Ghi chü 

1 ChütjchHDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2 ThànhviênHDQT 21.900.000 20 4.380.000 

3 Tru&ngBKS 22.900.000 20 4.580.000 

4 ThànhviênBKS 20.000.000 15 3.000.000 

HDQT kinh trInh D.i hi cho kin và biu quyt thông qua. 

TM. IIQI BONG QUAN TRJ 
U TICH Noi nit in: 

- HDQT, BKS; 
-CdongcüaCôngty; 
- Van phông (dang trén Website); 
- Liru: Van thi.r, Thu k2 HDQT. 

Bñi HIng Quang 



TJP DOAN CONG NGHTV 
ThAN-KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TY CO PHAN 
C1 DIN UONG Bi — VINACOMII 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p -Trdo-Hrnh phic  

Quáng Ninh, ngày 27 tháng 4 nám 2021 

    

S O3LBC-DHiDCD 

BAO CÁO 
CHI TRA THU LAO CHO HDQT; BKS NAM 2020 
VA PHUNG AN CHI TRA THU LAO NAM 2021 

Can cir theo quy djnh t?i  Nghj djnh s 53/2016/ND-CP cua ChInh phü và 
thông tu so 28/2016/TT-BLDTBXH cüa B lao dng thucing binh và xã hi; 
Can cü Quyêt djnh so 1387/QD-TKV ngày 29/7/20 19 cüa TKV; 

Can c1r Nghj quy& Dai  hi dng c dông thiing niên nàm 2020; 

Theo các quy djnh trên, müc thu lao cüa các thành viôn HDQT và BKS xác 
djnh nhtr sau: 

Chü'c danh 
Mfrc hrng 
tInh thu lao 

(YND) 

T 
% 

ap 
dyng 

Mü'cthñ 
lao hang 

tháng 
(VND) 

Ghi chá 

1 Chü tjch HDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2 US'viênHDQT 21.900.000 20 4.380.000 

3 Tnr&ngBKS 22.900.000 20 4.580.000 

4 UviénBKS 20.000.000 15 3.000.000 

Trong näm 2020, Cong ty cia tiên hành chi trã thu lao cho thành viên 
I-IDQT, BKS Cong ty tong so tiên là: 398.880.000 ci (Ba tram chin tam triu, 
tam tram tam muoi ngàn dong). Cii the nhu sau: 

HQ VA TEN CHUt DANH THU LAO 

1 Büi F1ng Quang Chü tjch HDQT 6 1.680.000 
2 Lé Van Tuân Thãnh viên I-IDQT 52.560.000 
3 Phan Van Sirng Thành viên HDQT 52.560.000 
4 Nguyn Minh Tam Thành viên HDQT 52.5 60.000 

5 PhmVänChung 
Thành viên HDQT( Min nhim 
ngàyl7/4/2020) 13.140.000 

6 Büi Xuân Tiên Thành viên HDQT ( nhiêm 39.420.000 



TP DOAN CONG NGHIP 
THAN-KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TV CO PHAN 
C€ DIN UONG BI — VINACOMIN 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Bc Ip  -  Tir do - Hnh phüc 

Quáng Ninh, ngày 27 tháng 4 nárn 2021 

    

s6 05/BC-DFIDCD 

BAO CÁO 
HOAT BONG CUA HOI BONG QUAN TR! NAM 2020, 

PHTIONG HIXONG, NHIM VI NAM 2021 

Can cir chirc näng quyên han  &rcic quy djnh tai  Diêu 1 To chtrc Hoat dng 
cüa Cong ty Co phân cc din Uông BI — Vinacomin. HDQT Cong ty xin báo cáo 
truóc Dai hi dông cô dông nhu sau: 

I- HOT BQNG CUA HBQT TRONG NAM 2020 

1. V nhân sr HBQT 

Näm 2020, Hôi dng Quãn tn Cong ty dã thirc hin dñng và day dü chic 
trách, nhim vi cüa mInh theo quy djnh cUa Lut doanh nghip và Diêu 1 Cong 
ty: To chirc h9p thu&ng kS'  mi qu 1 lan, giái quyêt tong the các vic lien quan 
den vic chi dao  diêu hành SXKD. Các kS' h9p HDQT dêu dugc chuân bj k ye 
ni dung, dam báo trInh tçr, dung nguyen the, barn sat tInh hInh thc tê SXKD cüa 
Cong ty dê dua ra các quyêt djnh kjp thai cho Giám doe Cong ty triên khai thirc 
hin nhàm dt du?c  các mlic tiêu Dai  hi dOng cô dông dé ra, ci the: 

DANH SACH THNH VIEN HOT DONG QUAN TRT NAM 2020 

TT Hçvàtên Chñcvi Ghichá 

1 Büi Hng Quang Chü tjch HDQT 
Tnràng Ban/Thành viên Ban Quãn 1,2 
vn - Ngui dai din quãn 1 phn 

von cüa TKV t?i  Cong ty 

2 Lê Van Tun Uy vien HDQT — 
Giámdôc 

Di din TKV, thành viên gi chüc 
viiquán1COngty 

3 Phan Van Sang Uy viên HDQT — 
PhO Giám dôc 

Thành viên gi chirc vi quãn 1 
Cong ty 

4 Nguyn Minh Tam Uy viên HDQT — 
PhO Giám doc 

D?i  din TKV, thãnh viên gii chirc 
vi quãn 1 Côngty 

5 Pham Van Chung Uy vien HDQT — 
Ké toán tnrclng 

Thành viên gict chirc vi quán 1 
Cong ty (Min nhim ngày 

17/4/2020) 

6 Büi Xuân Tin 
Uy viên HDQT — 
TP K toán-K 

hoach 

Thành viên không diêu hánh (Bô 
nhim ngày 17/4/2020) 

2. Các cuc h9p HBQT và nghj quyt ban hành 



Trong nãm 2020, HDQT dâ tin hành 06 phiên hçp, Các cuc hçp du din 
ra vi tinh than khân truong và trách nhim. HDQT dã thâo 1un và biêu quyêt 
thông qua các ni dung theo quy djnh và ban hành day dü nOi dung biên bàn, nghj 
quyêt cuc h9p dé Ban Giám dôc triên khai thirc hin. Ni dung nhQng van dê 
dugc ban hành bao gôm: 

TT S NQ/BB Ngày Ni dung 

Biênbãnsô 
01/2020/BB-HDQT  04/01/2020 

1. Thông qua kt qua SXKD näm 2019; 
phuong hung nhim vi qu 1/2020 và giao 
k hoch näm 2020. 

2. Dir kin phucrng an phân ph6i lqi nhun 
näm 2019. 

3. Thông qua phê duyt Báo cáo kinh t - k5 
thut dir an: Dâu tix thit bj, náng cAp cài to 
nhà an cong nghip phiic vi san xuAt näm 
2020. 

4. Thông qua Quy ch thirc hin dan chU O ccx 
so ti Cong ty. 

2 
Biên bàn s 

02/2020/BB-HDQT 
11/3/2020 

1. Thông qua kêt qua SXKD qu 1/2020; 
phi.rcrng hithng nhim vi1 qu 11/2020. 

2. Thông qua k hoch chi trà thu lao cho 
HDQT, BKS näm 2020. 

3. Thông qua các tài 1iu và h so Di hi Dng 
c dông thu?ng niên näm 2020. 

Biên bàn s 
03/2020/BB-HDQT 

0 8/4/2020 
Thông qua H thng thang krcxng, bang krcxng 
cUa Cong ty. 

Biên ban ó 
04/2020/BB-HDQT 

22/4/2020 

1. Thông qua Quy ch lam vic cüa HDQT 
Cong ty Co phãn Ccx din Uông BI- 
Vinacomin. 

2. Thông qua vic bô nhim thu k Cong ty. 

5 

Biên bàn so 
05/2020/BB-HDQT 0 1/7/2020 

1. Thông qua k& qua SXKD qu 11/2020; 
phuong huOng nhim vi qu' 111/2020. 

2. Thông qua Quy chê quãn l tài chinh áp 
drng tr nãm 2020. 

6 
Biên bàn s 

06/2020/BB-HDQT 
29/9/2020 

1. Thông qua kt qua SXKD qu 111/2020; 
phucxng huOng nhim vi qu IV/2020. 



3. Thtyc hin nhim vy Di hi dng c dông giao 

Näm 2020, Cong ty trin khai thirc hin k ho?ch SXKD trong bôi cãnh 
tInh hInh kinh tê trén the giOi và trong nirâc bj ãnh hrâng cüa Djch covit 19 cüa 
chiên tranh thuung mai  và sir biên dng cüa giá cã 4t tr dâu vâo tang dâ ãnh 
huâng không tot den nên kinh té cüa dat nt.r&c nói chung và cüa ngânh than nói 
riêng. 

TInh hInh SXKD 2020 cüa Cong ty con nhiu khó khan, tháchthjc lan do 
sir canh  tranh trén thj truang Ca trong và ngoài ngành ngày càng quyêt 1it ho'n 
song vói sir chi do cüa HDQT cñng vâi slr näng dng, sang to vâ có nhiêu kinh 
nghiêm trong diêu hành SXKD, vó'i truyên thông k li4t và dông tam, doàn kêt 
vixcyt kho, phát buy s'rc manh tong hçip cüa câ h thông chInh trj, duçic sir lãnh 
do, chi dao  cüa Tp doán Cong nghip Than — Khoáng san Vit Nam, sr phôi 
hop cong tác có hiêu qua cUa các bn hang, Cong ty dã no lirc phân dâu, tmg 
bu&c vuçt qua khó khän, thir thách hoàn thành d?t  kêt qua nhim vi SXKD näm 
2020 do Tp doàn vaDai hi dông cô dông giao, di song vic lam cüa CBCN 
lao &ng On cljnh, nguôn von kinh doanh ducic bâo toàn và phát triên. 

a) Các chi tiêu chInh v san xu.t kinh doanh 

TT CIII TIEU DVI 
KE HOACH 
NAM 2020 

THITC HIN 
NAM 2020 

so 
SANH 
(%) 

CHI CHU 
/ 

A San xuât kinh doanh 
1 Tngdoanhthu Tr.d 140.000 177.864 127 
2 Lciinhuân Tr.d 3.000 4.325 144 N 
B Cëitüc % 10 10 100 Dirki&i 

b) Các chi tiêu v bão toân và phát trin vn 

STF Ch1tuU 

,. Tho diem (31112) 
A Tile 

Nm 
2019 

Mini 
2020 

1 Vnchusahuu Tr.dng 28.004 28.442 

Tr. do: - Vn gop cüa chü s& hUu. Tr. dng 24.38 1 24.38 1 

- Qu DTPT Tr. dng 350 350 

- Li nhu.n chua phân phêi Tr. dng 3.273 3.711 
2 Tng tài san Tr. ctng 62.064 75.73 0 
3 Lqinhunsauthu Tr.dng 3.273 3.711 
4 Hiu qua si:r ding von 

- T sut 1ci nhuân sau thus /VCSH Lan 0,13 0,13 

- Tr sut LNST / Tng tài san L.n 0,05 3 0,049 

4. Nhim vy giám sat 

CONGT,'? 

c6p 
DHUO 

WACON 



a) Hi dông Quãn trj giám sat boat dng cüa can b quán 1 Cong ty (Giám 
doe, Phó Giám doe, Ké toán truâng...) thông qua vic giám sat chap hành các 
quy djnh cüa pháp 1ut, thirc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cüa I-IDQT, Dai hi 
cô dông dé ra vâ có dánh giá, nhn xét nhu sau: 

- Các can b quän 1 Cong ty du có trInh d näng hrc2  cóphm cht dao 
dirc tot, dugc dào tao  day dü ye chuyôn mon nghip vi, am hiêu ye linh vrc duqc 
phân cong ph trách và dA có nhiêu näm kinh nghim trong vic quân 1, diêu 
hành doanh nghip. 

- Các can b quân 1 Cong ty không vi pham phá 1ut, Diu 1 Cong ty, 
hoàn thành tot nhim vii duqc giao, triên khai kiêm soát tot mi hoat dng SXKD 
Cong ty. Các van ban quân 1 ni b do Giám doe Cong ty ban hành không vu9t 
qua thãm quyên, phü hqp vOi các chuân mvc, quy djnh cüa pháp 1ut, ngh quyêt, 
quyêt djnh cüa FIDQT, Dai hi dông cO dông. 

b) Ngoài vic giám sat can b quân 1' nói trên, trong qua trInh boat dng 
cüa mInh, Hi dôn Quân trj Cong ty dà thu&ng xuyên nghiên cüu Quy chê quân 
trj Cong ty theo mâu cüa các Cu quan quân 1 Nba nuóc, tham khào mô hInh to 
chüc và mô hInh uãn trj tiên tiên dê xây dmg và áp diing Quy chê quân trj ni 
b cüa Cong ty nhãm urng buâc chuân hóa cOng tác quãn 1, diêu hành, hn chê 
nhtrng rüi ro trong hoat dng SXKD, dôn thai dam bâo tInh minh bach  và  tao 
diêu kiin thun igi dê cô dông và các nba dâu tu cüng nhu các co quan quân 1 có 
the thrc hin tot dugc chirc nàng giám sat, thanh tra kiêm soát. 

*Tóm  4si: Näm 2020, Hi dng Quàn trj Cong ty dã hoàn thành nhim vi 
Dai hi cô dông giao, các thành viên HDQT dä phát huy hêt khá nãng, näng h,c 
cüa mInh, thrc hin các quyên và nhim vii ducic giao mt each trung thirc, can 
tr9ng nhãm dam bâo tOi da igi Ich hcp pháp ciia Cong ty, cüa cô dông, dOng thai 
tuyt dOi trung thành, khOng sir ding thông tin, bI quyOt, cci hi kinh doanh cüa 
Cong ty, lam diing dja vi, chüc vi, tài san cüa COng ty dê tu lçii hoic phic vi igi 
Ich cüa to chrc, cá nhân khác. 

II- PHIfNG H1fNG NIIIM VIJ CUA HDQT TRONG NAM 2021 

Trên ca s& nhim vii duçc Dai hi dng c dông giao và diu kin san xut 
kinh doanh cüa Cong ty, Hi dOng Quãn trj Cong ty dê ra phuong huàng, nhim 
vii nãm 2021, ciii the nhu sau: 

1. Tip tic tp trung mçi ngun 1irc d hoàn thành nhim vi Dai  hi c 

dông giao. Mt so chi tiêu chInh nhu sau: 

- Doanh thu: 145 t' dng, phn du cao hon 7% k hoach näm. 

- Lqi nhun: 3,1 t' dng. phn du cao hon 7% k hoach nàm. 

-Côtrc: 10% 
- Tip tiic qua trInh tái co cu theo chü truong, huâng dn cüa Tp doàn 

Cong nghip Than — Khoang san Vit Nam. 

2. Rà soat và süa dôi Quy ch quán l' ni b cüa Cong ty theo dáng quy 
djnh cüa pháp li4t... Tang cthng vic áp ding tiên b khoa h9c k thu.t vào vic 
quân 1 san xuât dê tiêt giãm chi phi trên co s& quãn 1 südirng có hiu qua cac 
nguôn 1irc, tiêt kim vt tu, nâng cao näng suât lao dng, chat lucng san phâm. 



TM. HQI BONG QUAN TRI 
U TICH 

CONGTY 
COPHAN 

CGDIENU G 

OM; 

Ui ng yuang 

3. Thirc hin tot cong tác quân sr - quôc phông tai da phuung, bào v, giü 
vrng an ninh trtt tr, an toàn trong san xuât. Thc hin tot hon ntra cong tác an 
toàn lao dng theo huàng dam bâo, thirc sr khac phiic trit dê các nii ro, nguy ccY, 

nguyen nhân nhäm giám thiêu tai nn lao dng. 

4. Không ngüng cürlg c xây dmg h thng chInh trj: Dãng, Cong doàn, 
Doàn thanh nien, Ciru chiên binh to sirc manh tOng hcp xây drng Cong ty ngày 
càng vUng m?nh. 

Trên day là toàn b ni dung Báo cáo hoat dng cüa HDQT nàrn 2020, 
phucing huâng nhim vii näm 2021, Hi dOng Quán trj xin báo cáo Qu vj cô dông. 

Xin trân trQng cam on. 

No'i nhân: 
- HDQT, BKS (ecopy); 
- DU, CD, DTN (ecopy); 
- GD, Các PGD, KTT (ecopy); 
- C dông cüa Cong ty; 
- Van phông (dang trên Website); 
- Ltru: Van this, Thu k HDQT. 



TP DOAN CONG NGHIP 
THAN-KI-IOANG SAN VIT NAM 

CONGTYCOPHAN 
C DIN UONG B! — VINACOMTh1 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA YLET NAM 
Dc 1p - Tti' do - Hanh phüc 

Quáng Ninh, ngày 27 tháng 4 nàrn 2021 

S 06/BC-CDUB-BKS 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 
V/v giám sat hot dng quãn 1 Cong ty cüa HDQT 

và Ban Giám doe diêu hành nãm 2020 

Can cir Lut doanh nghip s 68/2014/QH 13 dã duçyc Quôc hi nrâc 
cong hoà xã hi chü nghia Vit Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014; 

Can ci'r Diu 1 to chirc hoat  dng cüa Cong ty Co phn Ca din Uông 
BI - Vinacomin sira dôi và bô sung dä &rçic Dai  hi dông cô dông thithng 
niên thông qua ngày 06/4/20 18; 

Can cir vào các Quy ch, các Hçip dng kinh t, Báo cáo tâi chInh, Báo 
cáo nghip vi, Bao cáo hoat dng SXKD cüa HDQT vá Ban Giám dOe diêu 
hành Cong ty Co phân Ca din Uông BI- Vinacomin; 

Ban kim soát Cong ty C phn Ca din Uông BI- Vinacomin báo cáo 
truic Dai  hôi cô dông tlnh hInh giám sat hoat  dng quán 1 cüa HDQT, Ban 
Giám doe diêu hành và hoat  dng SXKD nàm 2020 nhu sau: 

Ban kim soát COng ty dã thuông xuyên barn sat các hoat dng cña 
HDQT thông qua vic thirc hin các Nghj quyêt cüa DHDCD, Ngh quyêt 
các kT h9p cüa HDQT, các Quy chê, các Quyêt djnh do HDQT ban hành và 
Hçip dông trách nhirn gifla Giám dôc cong ty vOi Tong Giám doe Tp doàn 
CN Than- Khoáng san Vit Nam và các Quyêt djnh ye các mt hot dng 
diêu hành SXKD näm 2020. 

I- GIAM SAT HOJT DQNG CUA HBQT 

1. V nhãn sir HDQT 

Näm 2020, Hi dng Quân tr Cong ty dã thirc hin dung và dy dü 
chirc trách, nhim vii cüa mInh theo quy djnh cüa Lut và Diêu 1 Cong ty: 
To chüc h9p thisô'ng kS'  rnôi qu 1 lan, giâi quyêt tOng the các vic lien quan 
den vic chi dao  dieu hành SXKD. Các kS'  hçp HDQT dêu duçic chuân bi k 
ye ni dung, darn bão trInh tir, dung nguyen täc, barn sat tInh hInh thirc tê 
SXKD cüa Cong ty dê dra ra các quyét djnh kjp thai cho Giárn doe COng ty 
triên khai thuc hin nhäm dat di.rc các miic tiêu Dai  hi dông cô dông dé ra. 

2. Các cuc h9p HDQT và ngh quyt ban hành 

Trong näm 2020, HDQT dâ tin hãnh 06 phiên hgp, Các cuc h9p déu 
dinra vói tinh than khân truong và trách nhim. HDQT dã tháo Iun Va biêu 
quyêt thông qua các ni dung theo quy djnh và ban hânh day dü ni dung 
biên ban, nghj quyêt cuc h9p dê Ban Giám doe triên khai th?c hin. 

3. Thtyc hin nhim vti Di hi dng ci dông giao 



Nãm 2020, Cong ty trin khai thirc hin k hoach SXKD trong bi 
cânh tInh hInh kinh té trên the gii và trong nuóc ãnh hithng nghiêm trçng do 
dai djch Covid-19 va sr biên dng giá cüa mt so vt tu du vào dã ãnh 
hi.r&ng không tot den nén kinh té cüa dat nuóc nói chung và cüa ngành than 
nói riêng. 

Tinh hInh SXKD cüa Cong ty con nhiu khó khAn, thách thc 1n do 
sir canh  tranh trén thj tru&ng Ca trong và ngoài nghành ngày câng quyêt 1it 
hon ... song vOi sir chi dao  cüa HDQT cüng vâi sir näng dng, sang tao  và có 
nhiêu kinh nghim trong diêu hành SXKD, vói truyên thông k lut và dOng 
tam, doân két vuçit khó, phát huy sirc manh  tong hçip cüa ca h thông chInh 
trj, duqc sir lãnh dao,  chi  dao  cüa Ttp doàn Cong nghip Than — Khoáng san 
Vit Nam, si.r phôi hçip cong tác có hiu qua cüa các ban  hang, Cong ty dä no 
lirc phân dau, t1rng bithc vi.rqt qua khó khän, thi:r thách hoàn thành dat  kêt qua 
nhim vi SXKD näm 2020 do Tp doàn và Dai  hi dông cO dông giao, diii 
song vic lam cüa CBCN lao dng on djnh, nguôn vOn kinh doanh duqc bão 
toãn và phát triên. 

Nãm 2020, Hi dng Quân trj Cong ty dä co ban hoàn thành nhim v11 
Dai hi cO dông giao, các thânh viên HDQT cia phát buy hêt khâ näng, näng 
1irc cüa mlnh, thiic hin các quyên và nhim vi ducic giao mt cách trung 
thçrc, can tr9ng nhäm dam bão tôi cia lqi Ich hqp pháp cüa Cong ty, cüa cô 
dông, dông thji tuyt dôi trung thành không s ding thông tin, bI quyêt, co 
hi kinh doanh cüa Cong ty, lam  dung dja vi, chirc vii, tài san cüa Cong ty dê 
tix lçii hotc phiic viii lqi Ich cüa to chirc, cá nhân khác. 

H- yE GLAM SAT HOAT DQNG CUA BAN GIAM DOc DIEU 
HANH 

Kt qua hoat dng san xuât kinh doanh nãm 2020 nhu sau: 

TT Nidung DVT 1(11 TH %TH 

I Doanh thu 

1 DTSXCakhI Trd 140.000 177.584 127 

2 DTkhác Trd 278 

II Lqi nhun Trd 3.000 4.325 144 

III Tin Itro'ng blnh quân Trd 8,357 9,839 118 

Ban Giám d6c diu hành cia t6 chrc và chi dao  thçrc hin boat dng 
SXKD diing vâi chüc näng, nhim vii, quyên han,  tuãn thu dung pháp lut Nhà 
nuóc và các quy djnh tai  Diêu 1 hot dng cüa Cong ty, Nghj quyêt cüa Dai  hi 
dông cô dông vâ các Quy djnh cüa T.p doàn Cong nghip than- Khoáng san 
VietNam. 

Kt qua cho th.y Giám d6c, phó Giám dc vâ các can b chü ch& khac 
cua cong ty dã thuc hiên dung chuc nàng nhiêm vu duoc giao, thuc hiên nghiêm 
tüc Diêu l cong ty, chap hành tot các nghj quyêt cüa Di hi dông cô dông, 
nghj quyét cüa HDQT, tuân thu Lut doanh nghip, các van ban pháp lu.t lien 
quan cling nhu quy djnh, quy chê ni b cong ty; 



TM. BAN KIEM SOAT 
NG BAN 

CONGTY. 
CO PHAN 

CODIEN LIONG BI 
VI NACO M IN 

A Thanh Huyen 

Các can b quân 1 Cong ty du có trInh d nàng 1irc, có ph.rn chat 
dao düc tot, ducic dào tao  day dü ye chuyên mon nghip vii, am hiêu ye lTnh 
virc duçc phãn cong phu trách và d có nhiêu nm kinh nghim trong vic 
quàn 1, diêu hành doanh nghip. 

Các can b quàn 1 Cong ty không vi pham pháp lu.t, Diu l Cong ty, 
hoàn thành tot nhim vi thrçic giao, triên khai kiêm soát tOt mi hoat dng 
SXKD Cong ty. Các van ban quãn 1 ni b do Giám dOe Cong ty ban hành 
không vuçlt qua thârn quyên phü hçp vâi các chuân mrc, quy djnh cüa pháp 
lust, nghj quyêt, quyêt djnh cüa HDQT, Dai  hi dOng cO dông. 

Dat duqc k& qua nhu trén là sir n 1irc cüa trng thành viên Ban kim soát, 
sir nhit tInh ho trq rat hiu qua cüa HDQT, các thành viên Ban Giám dOe diêu 
hành, các Phông chüc nãng, phân xu&ng cüa Cong ty và các qu vj cô dOng. 

Nhân dip Dai hi dng C dOng thi.r&ng niên näm 2021 tOi thay m.t 
các thành viên Ban Kiêm soát Cong ty chüc src khoé các Qu Co dông. 

Chiic Dai  hi c dông thuing niên nàm 2021 thành cong tot dçp. 

Xin trân tr9ng cam om!. 

Noiiz/z/mn: 
- HDQT; 
-Cécthdông 
- LuuVP,BKS 
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